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I. Загальні положення 

 

1. Провадження освітньої діяльності у Вищому професійному училищі №1 

м. Рівне (надалі – училище) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства 

освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.09.2019 

№956-л). Правила прийому (надалі – Правила) розроблені Приймальною 

комісією училища (надалі – приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому 

на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2023 №277. 

2. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти 

здійснюється закладами освіти на конкурсній основі. 

3. Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія – 

робочий орган закладу освіти, склад якої затверджується наказом керівника 

закладу освіти. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну 

комісію закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти №463а 

від 23.12.2021. Положення про приймальну комісію Вищого професійного 

училища №1 оприлюднене на офіційному вебсайті (вебсторінці) училища. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу керівником закладу освіти та/або 

виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов'язані з прийомом на навчання вирішуються приймальною 

комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на 

офіційному вебсайті (вебсторінці) училища не пізніше наступного дня після 

прийняття відповідного рішення. 

Порядок роботи приймальної комісії: 

Понеділок – п’ятниця – з 8.30 до 17.15 год.; 

Субота – неділя – вихідний. 

4. У цих Правилах терміни вжито в таких значеннях: 

вступ на основі (основа вступу) – раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень або освітній ступінь та відповідний рівень Національної 

рамки кваліфікацій (далі – НРК), на основі якого здійснюється вступ для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

(базової середньої освіти (далі – БСО), повної загальної (профільної) середньої 

освіти (далі – ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований 

робітник» (далі – КР), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра – 5 рівень НРК (далі – НРК5), освітнього ступеня 

бакалавра – 6 рівень НРК (далі – НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) – 7 рівень НРК (далі – НРК7)); 

вступне випробування – очне, дистанційне або змішане (за рішенням 

закладу освіти; для осіб, які проживають та знаходяться на тимчасово окупованій 

території – за зверненням вступника) оцінювання підготовленості вступника, що 

проводиться у формі вступного іспиту, співбесіди чи конкурсу творчих та/або 

фізичних здібностей (далі – творчого конкурсу), за результатами якого 

виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100–200 (з кроком не менше ніж 

в один бал, що включає до десяти додаткових балів за успішне закінчення 
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підготовчих курсів для вступу до закладу освіти) або ухвалюється рішення про 

негативну оцінку вступника («незадовільно»); 

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти (далі – заява) – 

запис, що вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі 

– ЄДЕБО) в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому 

електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, поданої 

вступником у паперовій формі, та містить відомості про обрані ним заклад 

освіти, та конкурсну пропозицію; 

квота для іноземців – визначена кількість бюджетних місць, яка 

використовується для прийому вступників з числа: 

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних 

договорів України; 

осіб з посвідченням закордонного українця, які не проживають постійно в 

Україні; 

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти (відокремленого 

структурного підрозділу закладу вищої освіти) щодо кількості місць для 

прийому вступників для здобуття фахової передвищої освіти на певну освітньо-

професійну програму (спеціальність, одну або декілька спеціалізацій, мов, 

музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, 

основу вступу, рік та строк навчання, із зазначенням форми вступного 

випробування (якщо передбачено) та вимог до мотиваційних листів вступників. 

Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна 

пропозиція поєднує декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах 

прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та строки 

обрання здобувачами таких програм не раніше п’яти місяців після початку 

навчання; 

конкурсний бал – оцінка досягнень вступника, яка визначається 

результатом вступного випробування та іншими конкурсними показниками з 

округленням до одиниці відповідно до Правил прийому; 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції 

на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів відповідно до Правил 

(незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування 

навчання); 

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну 

пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та 

інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі 

необхідності вступником додаються копії (фотокопії) матеріалів, що 

підтверджують викладену в листі інформацію; 

особистий електронний кабінет вступника – вебсторінка, за допомогою якої 

вступник подає електронну заяву до закладу освіти та контролює її статус; 
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співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

знань, умінь та навичок вступника з одного або двох предметів (дисциплін); 

статус заяви – параметр заяви, поданої в електронній або паперовій формі, 

що встановлюється закладом освіти в ЄДЕБО. Статуси заяви, поданої в 

електронній формі, також відображаються в особистому електронному кабінеті 

вступника. Параметр «Статус заяви» може набувати таких значень: 

«Зареєстровано в ЄДЕБО» – підтвердження факту подання заяви до 

обраного вступником закладу освіти; 

«Потребує уточнення вступником» – заяву прийнято закладом освіти до 

розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з 

присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти зазначає перелік даних, які 

потребують уточнення, та спосіб їх подання; 

«Зареєстровано в закладі освіти» – заяву прийнято закладом освіти до розгляду 

та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до 

участі в конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань; 

«Відмовлено закладом освіти» – зареєстровану заяву вступника не 

допущено до участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях на 

підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння заяві цього статусу 

заклад освіти зазначає причину відмови; 

«Скасовано вступником» – подана заява вважається такою, що не 

подавалась. Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в 

особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу «Зареєстровано 

у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»; 

«Скасовано закладом освіти» – подана заява вважається такою, що не 

подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, 

за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час 

внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну 

помилку; 

«Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним 

(регіональним) замовленням)» – подана заява вважається такою, що не 

подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за 

державним або регіональним замовленням; 

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої заяви допущено до 

участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за державним або 

регіональним замовленням, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб; 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб)» – власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному 

відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Статус присвоюється у таких випадках: 

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Правил 

прийому; 
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вступник у встановлені строки не виконав вимог Правил прийому для 

зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, але за 

рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

вступника зараховано за іншою заявою на навчання за державним або 

регіональним замовленням, але він також має право на зарахування на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) 

замовленням)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до 

зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням. У разі 

присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник повинен 

виконати вимоги для зарахування на навчання за державним або регіональним 

замовленням; 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним 

(регіональним) замовленням)» – вступник втратив право бути зарахованим до 

закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням у 

зв'язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням. При 

присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину 

виключення; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до 

зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. У разі 

присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник 

зобов'язаний виконати вимоги до зарахування; 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб)» – вступник втратив право бути зарахованим до закладу 

освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у зв'язку з 

невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві 

такого статусу заклад освіти обов'язково зазначає причину виключення; 

«Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) 

замовленням)» – наказом про зарахування вступника зараховано до закладу 

освіти на навчання за державним або регіональним замовленням; 

«Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб)» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу 

освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

«Скасовано зарахування» – скасовано зарахування вступника до закладу 

освіти; 

творчий конкурс – форма вступного випробування, яка передбачає 

демонстрацію та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у 

тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття 

фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку 

спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня 

творчих та/або фізичних здібностей вступників і проводиться в один тур; 
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технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою 

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення 

відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну 

помилку; 

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час 

вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу освіти, від п’яти до 

тридцяти календарних днів.  

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі 

України «Про закордонних українців». 

Терміни «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України 

(тимчасово окупована територія)», «адміністративна межа», «лінія зіткнення» 

вжито в значеннях, наведених в Законі України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». 

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», «Про особливості надання публічних 

(електронних публічних) послуг», «Про захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах». 

 

II. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти 

 

1. Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються вступники на 

основі КР. 

2. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання за 

освітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання (1 рік 10 

місяців). 

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі 

знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий самий або 

наступний рік навчання. 

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями, 

предметними спеціальностями) відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня  

2021 року №762). 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 

самостійно формує заклад освіти відповідно до наявних ліцензій, та вносить до 

ЄДЕБО у визначені цими Правилами строки.  

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень 

державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами. 

Перелік конкурсних пропозицій для здобуття фахової передвищої освіти зі 

спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» у Вищому професійному 

училищі №1 м. Рівне: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
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- Освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і 

споруд» - плановий обсяг прийому – 20 чол.;  

- Освітньо-професійна програма «Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн» - плановий обсяг прийому – 20 чол. 

4. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є 

тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення 

та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року, в 

частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, 

отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну 

загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту 

відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Правил прийому для 

здобуття фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, 

які проживають на тимчасово окупованій  Російською Федерацією території 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 

березня 2021 року №271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 

квітня 2021 року за №505/36127 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 10 серпня 2022 року №726) (далі – наказ №271). 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра 

 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра здійснюється за рахунок видатків державного 

бюджету у державних закладах освіти (державне замовлення) та за рахунок 

видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах освіти 

(регіональне замовлення). 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову 

передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній 

основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не 

здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного 

або місцевого бюджету. 

3. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, 

які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких 

визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право 

на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема 

за кошти державного або місцевого бюджету.  

4. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на 

здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у 

закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами 

здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного 

або місцевого бюджету.  

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття 

освіти) за кошти державного або місцевого бюджету, крім випадків поєднання 
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спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітньо-професійній 

програмі. 

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення 

 

1. Прийом на перший рік навчання здійснюється в межах ліцензованого 

обсягу за кожною спеціальністю.  

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає 

максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі 

(році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття 

фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.  

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного 

бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої 

освіти, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України, за регіональним 

замовленням (за кошти місцевого бюджету) – регіональним замовником. 

Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники 

здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі 

закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі 

необхідності), форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць державного 

(регіонального) замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах 

відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) заклади 

освіти здійснюють самостійно, якщо це не визначено відповідним замовником.  

Прийом на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) здійснюють заклади освіти, які 

мають ліцензію на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідною 

спеціальністю, отриману не пізніше ніж 31 грудня 2022 року.  

3. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, 

обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні 

пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначаються у 

Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу (після отримання необхідної 

інформації від державного (регіонального) замовника) та оприлюднюються на 

офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. Для вступників на основі КР:  

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 03 липня. 

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої 

заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник має право внести до 

електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться 

в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, для реєстрації заяв на різних основах 

вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв. Особисті електронні 

кабінети вступників працюють до 30 листопада; 
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2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено 

установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на 

відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені Правилами 

прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв; 

3) реєстрація заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, 

розпочинається 10 липня; 

4) реєстрація заяв та документів закінчується: 

о 18:00 год 31 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди; 

о 18:00 год 09 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі результатів 

національного мультипредметного теста (зовнішнього незалежного 

оцінювання); 

5) співбесіди проводяться з 01 серпня по 09 серпня включно; 

6) рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із 

зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного 

бала та розгляду мотиваційних листів з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними рекомендації за відповідним джерелом фінансування та 

оприлюднюється не пізніше 12:00 год 11 серпня; 

7) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до 

зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12:00 год 18 

серпня; 

8) зарахування вступників за державним або регіональним замовленням 

відбувається не пізніше 12:00 год 19 серпня. 

 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма навчання 

Вступники на основі КР 

Реєстрація електронних кабінетів вступників з 03 липня 2023 року 

Початок реєстрації заяв і документів 10 липня 2023 року 

Закінчення прийому заяв та документів 31 липня 2023 року 

Строки проведення співбесіди, конкурсу 

мотиваційних листів 
01-09 серпня 2023 року 

Терміни оприлюднення рейтингового списку 
До 12:00 год  

11 серпня 2023 року 

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування 

за кошти державного бюджету 

До 12:00 год  

18 серпня 2023 року 

Терміни зарахування вступників за державним 

або регіональним замовленням 

До 12:00 год  

19 серпня 2023 року 

 

2. Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання: 

- ліжко-місцем в гуртожитку забезпечуються всі бажаючі здобувачі освіти, 

які проживають за межами міста Рівне; 

- поселення здобувачів освіти першого року навчання в гуртожиток 31 

серпня 2023 року.  
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VI. Порядок реєстрації заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі на навчання до закладів фахової передвищої освіти 

 

 1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на 

основі КР реєструють заяви: 

тільки в електронній формі (через електронний кабінет в ЄДЕБО на 

вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua), крім визначених у цьому пункті 

випадків; 

подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням 

електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, інші заяви 

реєструють тільки в електронній формі: 

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 

відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти та у 

сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього 

незалежного оцінювання (у разі їх подання); 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

подають заяви тільки в паперовій формі: 

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім 

осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу освіти. 

2. Заява в електронній формі реєструється вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 

закладу освіти у порядку, визначеному законодавством. 

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 

адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса 

буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника; 

пароль для входу до особистого електронного кабінету; 

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту 

(основу вступу); 

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту. У разі 

наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до 

використання на відповідній основі вступу, визначений цими Правилами; 

тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі 

відсутності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката 

національного мультипредметного тесту); 

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов 

участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах. 

Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних 

комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній 
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формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого 

закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в 

електронній формі. 

3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії 

закладу освіти (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на 

тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням засобів 

електронного зв’язку). Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє 

уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви (з 

відповідними помітками в разі дистанційної подачі заяви). Належним 

дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву 

в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка 

подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної 

програми) та форми здобуття освіти, інформацію про вступника. 

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, 

зазначають це в заяві.  

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники 

обов'язково зазначають: «Претендую на участь у конкурсі на місця державного 

або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною 

пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням)». 

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронній 

формі (електронній та паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій 

формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній 

Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці. (Додаток 

2). 

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто 

оригінали:  

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових 

квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку 

до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством; 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація 

про нього не зберігається в ЄДЕБО.  

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 

або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, а також вступники, які 

проживають на території населених пунктів на лінії зіткнення та 

адміністративній межі, подають документи з урахуванням особливостей, 

передбачених наказом №271. 

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  
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копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»;  

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 

військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про 

приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством; 

оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;  

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

медичні довідки за формами Ф.086О та 086-1/О, копію картки вакцинації; 

довідка про реєстрацію місця проживання та довідка про склад сім’ї; 

копію ідентифікаційного коду. 

Вступники, які проходять вступне випробування допускаються до участі в 

ньому за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу. 

7. Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, 

у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання 

першої заяви має звернутись до одного із закладів фахової передвищої освіти 

(особисто або електронною поштою, якщо заклад фахової передвищої освіти 

спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати 

документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки 

фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів. 

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов участі у конкурсному відборі, унеможливлюють їх реалізацію. 

 

 

 

 

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

(відбірковою) комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії 

документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) 

не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не 

приймаються. 

9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 

закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але 

не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.  

За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії 

присвоює заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому 

електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або 

«Потребує уточнення вступником». При присвоєнні заяві статусу «Потребує 

уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що 

потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно 

подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті 

вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа 

приймальної комісії змінює статус заяви вступника на «Зареєстровано у закладі 

освіти». 
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Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на 

вебсайті (вебсторінці) закладу освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.  

10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної 

програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його 

особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви.  

11. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом 

освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому 

документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до дати 

закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної помилки під 

час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про 

допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява 

вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.  

12. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти 

ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05 травня 2015 року №504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 травня 2015 року за №614/27059 (у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 05 вересня 2022 року №784), Порядку визнання в 

Україні документів про загальну середню, професійну (професійно-технічну), 

фахову передвищу освіту, що відповідають 2–5 рівням Національної рамки 

кваліфікацій, виданих закладами освіти іноземних держав, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№615/27060 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 05 

вересня 2022 року №784). 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти 

для вступу на основі КР здійснюється за результатами співбесіди (на основі 

конкурсного бала) та розгляду мотиваційних листів. 

2. Конкурсний бал (КБ) для вступу на основі КР на місця державного 

(регіонального) замовлення визначається як оцінка співбесіди. 

Замість проходження співбесіди вступник може подати результати: 

зовнішнього незалежного оцінювання 2020–2021 років у будь-яких 

комбінаціях; 

або національного мультипредметного теста 2022 року; 

або національного мультипредметного теста 2023 року. 

У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з 

двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та 

літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 

відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного 

мультипредметного теста з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів. 
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Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням 

Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів. 

3. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне 

значення конкурсного бала, з яким вступник допускається до участі у 

конкурсному відборі. 

4. Програми співбесід затверджують голови приймальних комісій закладів 

освіти не пізніше, ніж 15 квітня 2023 року (Додаток 1). 

Програми співбесід оприлюднюються на вебсайтах (вебсторінках) закладів 

освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості 

вступників.  

Критерії оцінювання підготовленості вступників для здобуття фахової 

передвищої освіти у Вищому професійному училищі №1 м.Рівне: 

- Співбесіда – комп’ютерне тестування з фахово-орієнтованих дисциплін 

– 60 балів (60 тестових запитань, одна правильна відповідь оцінюється 

в один бал); 

- Мотиваційний лист – максимальна кількість балів 40; 

- Загальна сума балів – 200, з яких 100 – заохочувальний бал, 60 – 

тестування, 40 – мотиваційний лист; 

- Мінімальне значення конкурсного бала, з яким вступник допускається 

до участі у конкурсному відборі – 130. 

Вимоги до мотиваційних листів затверджуються головами приймальних 

комісій та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладів освіти не пізніше, 

ніж 15 квітня 2023 року (Додаток 2). 

Заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність 

тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки 

уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі – 

уповноважений). 

5. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений 

розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 

Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному 

відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається. 

6. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом 

освіти, розглядає апеляційна комісія закладу освіти, склад та порядок роботи якої 

затверджуються наказом закладу освіти, з урахуванням необхідності залучення 

до її діяльності представників громадськості, органів студентського 

самоврядування, зовнішніх експертів. 

7. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО. 

8. Рішенням приймальної комісії результати вступного випробування на 

певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для 

участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію, для якої 

передбачено проходження такого самого вступного випробування, в цьому 

закладі освіти. 
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9. Матеріали вступних випробувань, включаючи відеозаписи співбесід та 

творчих конкурсів, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про 

що складається акт. 

 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

 

1. Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття 

фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) є зарахування за результатами 

позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або 

регіонального замовлення. 

2. Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки 

рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в 

заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в 

межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»): 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом 

без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); 

 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України;  

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не 

зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 

січня 2023 року. 

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

особи з їх числа;  

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 

Гідності;  

особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших 

держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території 

інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на 

території інших держав під час цих дій та конфліктів;  
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особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним обов’язків військової служби;  

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної 

середньої освіти;  

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;  

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 

встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 

хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 

та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення 

з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2),  

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

 шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 

яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які 

загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з 

інвалідністю I або II групи;  

іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців.  

3. Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування 

відповідно до пункту 2 цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує 

тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною 

спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до 

відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення 

загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах 

ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.  

4. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення відповідно до цього Порядку такі категорії осіб, 

зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну 

конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на співбесіді або 

творчому конкурсі у встановлені Правилами прийому строки:  

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

 

ІX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

1. Рейтинговий список вступників на місця державного (регіонального) 

замовлення формується за категоріями в такій послідовності:  

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної 

оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального 

замовлення;  
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вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.  

2. Рейтинговий список вступників впорядковується в межах кожної 

зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:  

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;  

конкурсний бал вступника;  

ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки 

співбесіди на місця державного або регіонального замовлення; 

 освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної 

пропозиції, форма здобуття освіти.  

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної межі, 

особливо небезпечна територія (які не зареєстровані  як внутрішньо переміщені 

особи) або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, підлягають шифруванню 

у всіх інформаційних системах.  

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО.  

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною 

комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії.  

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 

розділу.  

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з 

урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.  

7. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

відображається в ЄДЕБО.  

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення 

засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.  

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

1. Особи, які отримали повідомлення в електронному кабінеті про 

рекомендування до зарахування на місця державного або регіонального 

замовлення, у строк, визначений в розділі V цього Порядку, можуть підтвердити 

вибір одного місця навчання в електронному кабінеті або (в разі відсутності 

електронного кабінету) особисто в закладі освіти чи засобами електронного 

зв’язку з накладанням кваліфікованого електронного підпису. 

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору 

місця навчання, виконання вимог Правил прийому та укладення договору про 

надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за участю батьків 

або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть 

бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір про надання освітніх послуг 
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може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних 

підписів. 

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на 

тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір 

про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність 

не перешкоджає наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про 

зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. 

2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення за однією або кількома конкурсними пропозиціями і 

не підтвердили вибір місця навчання за однією з них у строки, визначені в розділі 

V цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за 

державним або регіональним замовленням чи переведення на такі місця. Після 

підтвердження вибору місця навчання заяви на місця державного або 

регіонального замовлення за іншими конкурсними пропозиціями вважаються в 

ЄДЕБО заявами тільки на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, зміна 

вибору місця навчання за державним або регіональним замовленням не 

припускається. 

Після внесення до ЄДЕБО наказу про зарахування всі інші заяви вступника 

деактивуються, але можуть бути поновлені вступником у статусі заяв тільки на 

місця за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 

не підтвердили вибір місця навчання за державним або регіональним 

замовленням, передбачений у розділі X цього Порядку, і надає рекомендації 

вступникам, наступним за рейтинговим списком. 

 

XII. Наказ про зарахування, спеціальний конкурс 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу 

освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на 

навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на 

інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті (вебсторінці) закладу 

освіти у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.  

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується 

приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених 

пунктом 5 розділу XІV цих Правил.  

3. Зараховані особи можуть бути виключені з наказу про зарахування (до 

наказу про зарахування вносяться зміни, що стосуються цієї особи) до закладу 

освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, 

у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше 

наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі наказу 

керівника закладу освіти.  

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, 

що стосується цієї особи.  
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5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2-4 цього розділу, 

місце (місця) може проводитись спеціальний конкурсний відбір з числа осіб, які 

брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких 

претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних 

пропозицій цього закладу освіти за умови збігу предметів співбесіди шляхом 

перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

 

XІІІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без 

громадянства до закладів фахової передвищої освіти України 

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із 

Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних 

українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для 

громадян Республіки Польща, які перебувають на території України»,  

постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі 

питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі 

питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 

громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 

2013 року за №2004/24536. 

Громадяни Російської Федерацієюї та Республіки Бєларусь, які не мають 

посвідки на тимчасове (постійне) проживання в Україні, приймаються на 

навчання за індивідуальним дозволом МОН. 

2. Прийом закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням 

закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно 

проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яким надано статус 

біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту 

до закладів освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету 

здійснюється нарівні з громадянами України. 

3. Іноземці вступають до закладів освіти за акредитованими освітньо-

професійними програмами (спеціальностями) з урахуванням наявності ліцензії 

на підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими 

спеціальностями 

Заклад освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про 

попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 

вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких 

проводиться вступне випробування. 

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних 

випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних 

прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень 

освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають 

право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, заклад 

освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти. 
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4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

закладів освіти України на підставі наказів про зарахування, що формуються в 

ЄДЕБО. 

5. Вимоги закладу освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, 

які прибули в Україну з метою навчання, цим Правилам прийому, а також строки 

прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та 

зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на вебсайті 

(вебсторінці) закладу освіти. 

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 

зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот 

для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. 

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої 

мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та 

іноземним закладами освіти освітньо-професійними (освітніми) програмами, 

приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань 

закладу освіти. 

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і 

статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до 

закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття 

освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією 

України, законами України чи міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у 

межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, 

передбачених Правилами прийому. 

 

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому 

на навчання до закладів фахової передвищої освіти 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 

омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники 

засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової 

інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії 

визначається Правилами прийому. 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних 

комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і 

науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх 

спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для 

присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм 

можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам 

комісії.  

3. Заклад освіти зобов'язаний створити умови для ознайомлення 

вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про 

акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). 
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Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за 

державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією 

(спеціальністю, освітньо-професійною програмою), оприлюднюються на  

вебсайті (вебсторінці) закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після 

затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.  

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 

дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три 

години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного 

засідання оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.  

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови 

вступу, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання (національного мультипредметного теста), про 

трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою 

є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується 

цього вступника. 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 

фінансуються за державним або регіональним замовленням, вартість навчання за 

спеціальностями (освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та 

ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та 

зарахування до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на підставі 

даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за електронною адресою: 

https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до 

договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним 

адміністратором ЄДЕБО).  
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Додаток №1 

до Правил прийому на навчання    

для здобуття фахової передвищої 

освіти у  Вищому професійному 

училищі №1 м.Рівне у 2023 році 

 

Перелік предметів та завдань співбесіди 

 

Будівельне креслення 

 
1. Як позначається ватман розміром 210х297? 

А) А1;   Б) А2;   В)А3;   Г) А4; 

2. Що означає позначення “S4” при нанесені розмірів? 

А) довжина елемента 4 мм;  

Б) площа елемента 4 мм2 ; 

В) товщина деталі 4 мм ; 

Г) ширина деталі 4 мм; 

3. Три проекції геометричного тіла  - коло. Що це за геометричне тіло? 

А) куля;   

Б) циліндр;   

В) конус;   

Г) зрізаний конус; 

4. Що зображають на розрізі? 

А) те що лежить в січній площині;  

Б) невидимі контури в середині предмета;  

В) те що лежить в січній площині і поза нею;  

Г) напрям розсікання і габарити предмета; 

5. У якому варіанті відповіді правильно вказані позначення площини проекцій? 

А) V  - фронтальна, H  - горизонтальна, W – профільна; 

Б) V – горизонтальна,  H -  профільна,  W – фронтальна; 

В) H – горизонтальна, V – профільна, W – фронтальна; 

Г) V – горизонтальна, W – профільна, H – фронтальна; 

6. Як називається зображення будівлі яке уявно розсічене горизонтальною площиною 

на рівні віконних прорізів і спроектовано на горизонтальну площину проекції? 

А) план даху;   

Б) розріз будівлі;   

В) фасад будівлі;  

Г) план будівлі; 

7. В яких одиницях наносять розміри на будівельних кресленнях?  

А) мм;   Б) м ; В) см; Г) кг; 

8. Що таке відмітка ±0,000 на будівельних кресленнях? 

А) нульова відмітка; 

Б) відмітка чистої підлоги першого поверху;  

В) відмітка початку відліку; 

Г) відмітка землі; 

9. Як на планах стін з каналами зображують вентиляційний канал? 

А) квадратом; 

Б) квадратом з однією діагоналлю;  

В) квадратом, затушовано наполовину по діагоналі; 

Г) повністю затушований квадрат; 

10. Як позначаються координатні осі будівлі? 

А) штрихпунктирною лінією яка закінчується квадратом з цифрою або буквою;  

Б) штрихпунктирною лінією яка закінчується кружком  8-12 мм з цифрою або 

буквою в середині; 

В) лінією яка закінчується трикутничком з буквою; 

Г) штрихпунктирною лінією; 
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Будівельне матеріалознавство 
 

1. В яких одиницях вимірюють вологість? 

А) кг;   Б) % ; В) грамах;  Г) см; 

2. Що є основою для отримання керамічних матеріалів? 

А) вапно; Б) гіпс;  В) глина; Г) земля; 

3.  Які в’яжучі речовини належать до гідравлічних?  

А) рідке скло;  

Б) гідравлічне вапно;   

В) гіпс;  

Г) повітряне вапно; 

4. Через який час після виготовлення визначають марку портладцементу за міцністю 

зразка? 

А) 2 години; Б) 18 діб; В) 28 діб; Г) в той же день; 

5. Які розчини називаються простими? 

А) з одним в’яжучим;  

Б) з двома в’яжучими;  

В) без в’яжучого; 

Г) без піску;    

6. До яких матеріалів належить бітум? 

А) гідроізоляційних;  

Б) теплоізоляційних;  

В) звукоізоляційних;  

Г) це не будівельний матеріал; 

7. Що називається вологістю матеріалу? 

А) величина, яка показує, скільки води в даний момент міститься в матеріалі по 

відношенню до його сухої маси; 

Б) здатність матеріалу вбирати й утримувати у своїх порах вологу; 

В) маса насиченого водою матеріалу; 

Г) здатність матеріалу відштовхувати воду; 

8. Які розміри звичайної керамічної цегли? 

А) 250х120х65;   Б) 250х130х60;  В) 300х120х65; Г) 250х100х50; 

9. Як називають цей прокатний профіль [? 

А) двутавр   Б) швелер  В) кутик  Г) пешка 

10. Чим обробляють деревину від гниття? 

А) антисептиками;  

Б) антипіренами;  

В) ґрунтовками;  

Г) водними розчином; 
 

Основи галузевої економіка та підприємництва 
 

1. Господарство буде одноосібним якщо ним: 

А) володіє держава; 

Б) володіють члени сім’ї; 

В) володіє кілька осіб, які не перебувають  між собою в родинних стосунках; 

Г) володіє одна особа. 

2. Прибуток – це: 

А) винагорода за ризик; 

Б) форма доходу за статус; 

В) гарантована форма доходу підприємства; 

Г) різниця між валовим доходом і загальними витратам;. 

3. Сертифікат продукції: 

А) Засвідчує рівень якості продукції; 

Б) Засвідчує право власності на продукцію; 

В) Є необхідним для реалізації продукції на міжнародних ринках; 

Г) Підтверджує рівень конкурентоспроможності продукції. 

4. Заробітна плата робітника-відрядника залежить від: 
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А) Годинної тарифної ставки; 

Б) Відпрацьованого часу; 

В) Якості продукції; 

Г) Кількості виготовленої продукції; 

5. Чистий прибуток: 

А) Це загальна сума прибутку підприємства за всіма видами виробничої і не 

виробничої діяльності; 

Б) За величиною завжди відповідає валовому прибутку підприємства; 

В) Це валовий прибуток за мінусом першочергових платежів до бюджету; 

6. Менеджери – це: 

А) інженерно-технічні працівники; 

Б) всі господарські працівники; 

В) робітники, які виробляють продукцію;  

Г) керівники всіх ланок підприємства, які мають знання менеджменту. Володіють 

методами управління; 

7. Укажіть назву витрат підприємця на придбання ресурсів (сировини, палива, 

електроенергії, устаткування, праці робітників), які належать даній фірмі: 

А) внутрішні або наявні; 

Б) економічні або альтернативні; 

В) зовнішні або бухгалтерські; 

Г) маржинальні або граничні; 

8. Якість продукції – це: 

А) кількісна характеристика ступеня придатності продукції для задоволення 

конкретного попиту у ній; 

Б) сукупність властивостей вибору, які визначають його здатність задовольняти певні 

потреби споживачів за призначенням; 

9. Заробітна плата – це: 

А) новостворена кожним робітником вартість у грошовій формі, що виділяються 

державою для їх особистого споживання; 

Б) сукупність матеріальних благ і послуг, отриманих із суспільних фондів споживання; 

В) абсолютна сума грошових засобів, отриманих працівниками пропорційно до 

кількості і якості їхньої праці; 

Г) грошова винагорода, яку за трудовим договором власник виплачує працівникові за 

виконану їм роботу; 

10. Укажіть основні елементи виробництва: 

А) товари, послуги, виробники; 

Б) капітал, ресурси, технології; 

В) праця, засоби праці, предмети праці; 

Г) програмне забезпечення, сировина, товар; 
 

Технологія 
 

1. Що таке каркас будівлі? 

А) пов’язані між собою основні несучі елементи; 

Б) зовнішні стіни та перегородки;  

В) несуча основа; 

Г) несуча основа, яка зосереджує на собі навантаження і передає їх на ґрунт; 

2. Чим відрізняється стовпчастий фундамент від пальового? 

А) збирається з фундаментних блоків; 

Б) спирається своєю конструкцією на ґрунт-основу; 
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В) спирається на заглиблені палі; 

Г) нічим не відрізняється; 

3. Яка різниця між несучими та самонесучими стінами? 

А) сприймають навантаження від власної ваги, вітру та інших конструкцій; 

Б) сприймають навантаження від вітру; 

В) сприймають навантаження від вітру та власної ваги; 

Г) сприймають навантаження від перекриттів;  

4. Які функції виконують перегородки в будівлі? 

А) відокремлюють поверхи; 

Б) захищають приміщення від впливу зовнішнього середовища; 

В) розділяють внутрішній простір приміщення; 

Г) ніяких функцій вони не виконують;  

5. Як називається житлове приміщення, яке знаходиться на горищі? 

А) еркер; 

Б) мансарда; 

В) лоджія; 

Г) дах; 

6. Що таке простінок? 

А) це ділянка стіни, розташована між прорізами; 

Б) це суцільна ділянка стіни; 

В) це дві стіни які утворюють між собою кут 90; 

Г) це нижня частина стіни; 

7. Що таке пандус? 

А) це похила площадка, по якій рухаються візки; 

Б) це похилі сходи; 

В) це прямокутна площадка; 

Г) це частина стіни; 

8. Що таке фронт робіт? 

А) це місце роботи бригади; 

Б) приміщення підготовлене для роботи бригади з інструментом, матеріалами, 

пристосуваннями, механізмами; 

В) частина площі на якій виконуються роботи; 

Г) будівельний майданчик; 

9. Які механізми використовують для подачі матеріалів і виробів на поверхи будівлі? 

А) візки; 

Б) приставні підйомники; 

В) ліфти; 

Г) машини; 

10. Які методи організації праці доцільно впроваджувати при невеликих об’ємах робіт? 

А) потоково-розчленований; 

Б) потоково-циклічний; 

В) потоково-комплексний; 

Г) не підходить жоден із методів; 

 

Електротехніка в будівництві 

1. Електричний струм – це 

А) рух дроту при намотуванні трансформатора; 

Б) рух молекул в електролітах; 

В) рух електричного двигуна; 

Г) упорядкований рух заряджених частинок; 

2. Опір провідника – це  
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А) перешкоджання руху заряджених частинок;  

Б) нездатність рідини утворити йони; 

В) зменшення об’єму металів при знижені температури; 

Г)  світіння лампи розжарювання при проходженні струму; 

3. Силу струму вимірює прилад 

А) динамометр; 

Б) спідометр; 

В) амперметр; 

Г) електрометр; 

4. Напруга вимірюється в 

А) кулонах;  Б) вольтах;  В) ватах;  Г) фарадах 

5. Вкажіть схематичне зображення конденсатора 

А)  

Б)  

В) 
 

Г) 
 

 

6. Ватметр – це прилад для вимірювання 

А) освітлення лампочки; 

Б) шуму двигуна; 

В) напруги в мережі; 

Г) потужності двигуна; 

7. Рамка зі струмом обертається  

А) в магнітному полі;   

Б) в електричному полі;  

В) в гравітаційному полі;  

Г) в торсіонному полі; 

8. Вкажіть паралельне з’єднання приладів 

А) 
 

Б)  

В) 
 

Г) 
 

  

9. Електричне обладнання заземлюють для 

А) кращої роботи; 

Б) щоб струм витікав в землю; 

В) щоб приховати непотрібні запчастини; 

Г) щоб вберегтись від ураження струмом; 

10. Перфоратори, викрутки, плоскогубці мають ізоляційний кожух для  

А) краси; 

Б) уникнення контакту з електричним струмом; 

В) зручності тримання; 

Г) захисту перегріву інструменту; 
 

Охорона праці 

 
1. Як часто проходять навчання та перевірку знань з охорони праці працівники, 

залучені до виконання робіт підвищеної небезпеки? 

А) щорічно;   Б) один раз на два роки;  



27 
 

В) один раз на три роки;  Г) один раз на півріччя; 

2. Як називаються  умови праці, при яких зберігається здоров’я і працездатність на 

високому рівні протягом тривалого часу? 

А) допустимі;  Б) шкідливі;  В) екстремальні;  Г) оптимальні; 

3. До яких шкідливих чинників належить монотонність праці? 

А) до фізичних;  

Б) до хімічних; 

В) до біологічних;  

Г) до психофізіологічних; 

4. Як називається фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до 

раптового погіршення здоров’я? 

А) виробничий травматизм ; 

Б) шкідливий виробничий фактор ; 

В) небезпечний виробничий фактор;  

Г) професійне захворювання; 

5. Як називається система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на 

усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійним захворюванням 

та отруєнням? 

А) фізіологія праці;  

Б) виробнича санітарія; 

В) гігієна праці; 

Г) техніка безпеки;    

6. Що таке пожежа? 

А) організоване і контрольоване горіння, внаслідок якого знищуються матеріальні 

цінності  

Б) горіння речовини з появою полум’я;  

В) неорганізоване і неконтрольоване горіння, внаслідок якого знищуються матеріальні 

цінності;  

Г) сполучення речовини з окислювачем, внаслідок якого знищуються матеріальні 

цінності; 

7. Як називають спосіб припинення пожежі, при якому вводять в зону горіння 

хімікогальмуючі речовини? 

А) охолодження; 

Б) розбавлення; 

В) ізоляції; 

Г) гальмування; 

8. Якого виду відповідальності за порушення законодавчих актів  про охорону праці  

не існує? 

А) адміністративного;  

Б) кримінального;  

В) матеріального; 

Г) соціального; 

9. Як називаються норми і правила, що поширюються на всі галузі господарства 

незалежно від форм власності та видів діяльності? 

А) міждержавними; 

Б) міжгалузевими; 

В) галузевими; 

Г) загальнодержавними; 

10. На яких роботах дозволяється використання праці неповнолітніх? 

А) на нічних роботах;  

Б) на нефізичних підземних роботах;  

В) на роботах без шкідливих умов;  

Г) на надурочних роботах; 
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Додаток №2 

до Правил прийому на навчання    

для здобуття фахової передвищої 

освіти у  Вищому професійному 

училищі №1 м.Рівне у 2023 році 

 

Вимоги до мотиваційного листа 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну 

програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у 

навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі  сторони, до якого у разі 

необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що 

підтверджують викладену в листі інформацію. 

Мотиваційний лист оцінюватиметься від 1 до 40 балів, залежно від дотримання 

умов структури та змісту мотиваційного листа. 

Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до 

ділових листів: 

лаконічний зміст – загальний обсяг до двох сторінок друкованого тексту, формат 

– А4, шрифт – Times New Roman, 14 розміру, вирівняний по ширині сторінки; 

чітка структура – логічний виклад інформації з розбивкою на абзаци; 

діловий стиль – мінімізація емоційного забарвлення, уникнення літературних 

прийомів, надання переваги стриманості та практичності; 

простота оформлення – текст не повинен містити жодних виділень чи 

підкреслень, фото та картинок;   

неприпустима наявність орфографічних і граматичних помилок. 

Структура мотиваційного листа: 

 «Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (той, кому 

адресовано листа – назва закладу освіти, прізвище та ініціали директора) та адресанта 

(той, хто написав листа – прізвище, ім’я, по батькові, адреса та номер телефону) – яка 

розташовується в правому верхньому куті листа. 

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає 

листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний 

Василю Михайловичу!»). Звертання, зазвичай, виділяється напівжирним шрифтом 

та/або курсивом і вирівнюється по центру. 

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом 

листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: 

«Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому 

вступник обрав саме цей заклад освіти і як, на його думку, навчання в училищі 

сприятиме його професійному розвитку і зростанню. 

В основній частині викладіть коротку інформацію про себе: отриману основну 

освіту, відвідані курси, виступи на семінарах, участь у проєктах і т.д. Перелічіть свої 

досягнення, професійні навички, вкажіть на свої захоплення у вільний час та ін. 

Загалом все, що допоможе сприйняти вас, як різнобічну людину, з перспективами, 

цілями і амбіціями. Причому потрібно вказувати виключно правдиву інформацію, 

інакше все це може обернутися проти вас. 

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, 

які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його 

впевненість у правильному виборі освітньо-професійної програми. 

https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
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Мотиваційний лист та додатки до нього (за їх наявності) подаються до 

приймальної комісії в електронній формі (електронній та паперовій формі для осіб, які 

подають заяву в паперовій формі) на електронну поштову скриньку – 

vpu1rivnedn@gmail.com. 

 

Зразок мотиваційного листа 

Директору ВПУ №1 м.Рівне 

Стрижеусу І.В. 

Полюховича Івана Івановича 

м.Рівне, вул. Вишиванки 20 

(096) ХХХ-ХХ-ХХ 

 

Шановний Ігорю Володимировичу!  

Звертаюся до вас у зв’язку з зацікавленістю у вступі на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» за 

освітньо-професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» . 

Цього року я закінчив Вище професійне училище №1 та отримав диплом 

кваліфікованого робітника і здобув професію «Опоряджувальник будівельний». Я 

завжди цікавився та захоплювався будівництвом, і тому у школі посилено вивчав 

предмети, які є необхідними для професії будівельника: математику, хімію, фізику, 

інформатику. Я також добре володію англійською мовою. 

Зацікавленість до будівництва виникла в мене з дитинства, адже мій батько 

працює будівельним інженером. Я змалку любив спостерігати за його роботою, читати 

книги, журнали, дивитися відео, які пов’язані з будівельним процесом. 

Під час навчання в училищі я отримав знання та практичні навички, які 

знадобляться мені в обраній професії, проходив практику на різних будівельних 

об’єктах (вказати яких саме), де зарекомендував себе як старанний, відповідальний та 

працьовитий студент.  

Я зрозумів, що обрана мною професія дуже непроста і потребує високого рівня 

знань та навичок, який, на мою думку, може сформуватися саме завдяки продовженню 

навчання у Вищому професійному училищі №1. Я щиро прагну навчатися для того, 

щоб розвинути високу майстерність у сфері розробки та управління архітектурними 

проектами, а також вивчити нові технології в цій галузі, які так потрібні для того, щоб 

стати справжнім професіоналом. 

Зараз я відчуваю, що можливість працювати і навчатися в цій галузі для мене 

надзвичайно важлива. Тож, перед тим як звернутись до Вас, я ретельного переглянув 

навчальні плани та ознайомився з дисциплінами, які мені доведеться вивчати. Я 

усвідомив, що мені потрібно ще багато чому вчитися, якщо я хочу стати справжнім 

фахівцем і тому готовий важко працювати, щоб досягнути успіху. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся невдовзі 

продовжити навчання у Вищому професійному училищі №1. 

 

mailto:vpu1rivnedn@gmail.com

